
Milé súťažiace a milí súťažiaci 

Pozývame vás na 

5. ročník celoslovenskej súťaže GQIQ - Geografický kvíz tvorivo-inteligenčný 

 

Tento rok máme pre Vás pripravenú úplne novú GQIQ súťaž. 

 

Propozície súťaže GQIQ pre žiakov ZŠ a žiakov gymnázií. 

Kategórie budú hodnotené podľa veku (rozhoduje dátum narodenia počítaný do 29.5.2020): 

Do 10 rokov 

Od 10 do 11 rokov 

Od 11 do 12 rokov 

Od 12 do 13 rokov 

Od 13 do 14 rokov 

Od 14 do 15 rokov 

Nad 15 rokov. 

Ďalej bude určený celkový víťaz:  

Do 15 rokov 

Nad 15 rokov 

 

Súťaž organizuje:  

Slovenská geografická spoločnosť v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave 

a MAPA Slovakia Plus, s. r. o., DAJAMA pod záštitou Slovenskej komisie Geografickej olympiády 

 

Geografický kvíz sa uskutoční v troch kolách. 

Tento rok máme pre Vás pripravenú úplne novú GQIQ súťaž.  

Prvé (školské ) kolo: V prvom kole nebudete riešiť test, ale budete riešiť zaujímavú 

„výskumnú“ úlohu. Zadanie úlohy bude zaslané tým, ktorí sa zaregistrujú do súťaže od 

13.2.2020 10.00 do 20.2.2020 24.00 hod. Ukončenie riešenia je do 13.3.2020 24.00 hod. 

Zadania budú posielané podľa toho, kedy sa zaregistrujete.  

Druhé (krajské) kolo: Tí, ktorých vyberie päťčlenná odborná komisia do druhého kola, budú 

robiť zaujímavý test: GQIQ cesta okolo sveta. 

Druhé kolo tvorí test; 30 otázok, čas trvania 35 min. Otázky sú originálne a majú zábavný charakter. 

Súťaží sa online na internete. 

Všetky úlohy sú na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je 

správna. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy, encyklopédie aj 

technické prostriedky vrátane internetu). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia 

výpomoc. O víťazoch rozhoduje: 

1) počet správne zodpovedaných otázok, 

2) čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede. 

 

Súťaž bude prebiehať 24. apríla 2020. Podrobnosti budú zaslané postupujúcim do druhého kola. 

Celoslovenské kolo: Postupujúci do celoslovenského kola budú vybratí na základe výsledkov 

ich šikovnosti pri virtuálnom cestovaní svetom. Podrobnosti o celoslovenskom kole 

a postupujúcich sa dozviete 19.4.2020. Víťazi celoslovenského kola získajú perfektné ceny, 

napr. cestu do super lokality (napr. Plitvické jazerá, Záhreb, Mníchov, Bavorské Alpy a i.) 

alebo vecné ceny (mapy, atlasy, knihy, geografické hry a i.). 

 



 

 

Celkové poradie ako aj poradia podľa veku budú oznámené na 

na www.mapaslovakia.sk, www.regionalnageografia.sk a FB Geografická olympiáda. 

 

 

Odporúčaná literatúra pre testy: 

Geografické zošity: Zem a Vesmír, Afrika-Ázia, Európa, Amerika-Austrália a Slovenská republika, Mapa 

Slovakia, Bratislava, 2015 

Allaby, M. a kol.: Ottova obrazová encyklopédia – Zem, Ottovo nakladatelství, 2010 

Čeman, R. a kol.: Školský geografický atlas – Svet, Mapa Slovakia, Bratislava 2010 

Tomáči, L. a kol.: Školský geografický atlas – Slovensko, Mapa Slovakia, Bratislava 2019 

Zubriczký, G.: Geografia štátov sveta, Mapa Slovakia, Bratislava 2009 
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